
III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2014 - Desember 2014  di Taman Kupu-

kupu Gita Persada yang mempunyai luas ± 4 ha (Gambar 6) dan terletak di Desa 

Sumber Agung di kaki Gunung Betung, Lampung dengan ketinggian ± 400 m dpl. 

Taman Kupu-kupu Gita Persada merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Wan 

Abdurrahman.  Penelitian dilakukan di lapangan dan kandang penangkaran 

Taman Kupu-kupu Gita Persada. 

  

Gambar 6.  Lokasi (kiri) dan foto satelit (kanan) Taman Kupu-kupu Gita 

 Persada   (Soekardi,   2009) 
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3.2 Bahan dan Alat  

3.2.1 Penelitian Lapangan 

Alat yang digunakan pada penelitian lapangan adalah  GPS untuk memetakan rute 

pengamatan, lembar kerja dan alat tulis untuk mencatat hasil survei, kamera 

digital untuk dokumentasi, multimeter untuk mengukur suhu dan kelembaban. 

3.2.2 Penelitian di Kandang Penangkaran 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 10 butir telur, 10 ekor larva, 

10 ekor pupa, tiga pasang imago T. helena dan 5 imago betina virgin dari 

penangkaran Taman Kupu-kupu Gita Persada, tumbuhan pakan larva (A. tagala) 

serta tumbuhan pakan imago berupa berbagai spesies tumbuhan berbunga 

penghasil nektar yang diperoleh dari area hutan konservasi Taman Kupu-kupu 

Gita Persada.  

Alat yang digunakan untuk penelitian di kandang penangkaran adalah: kamera 

digital merek Canon – 8 megapixels, 10 x optical zoom untuk dokumentasi, 

timbangan digital untuk menimbang berat larva, pupa, imago T. helena, 

multimeter untuk mengukur suhu dan kelembaban, penggaris untuk mengukur 

panjang, jangka sorong untuk mengukur panjang dan diameter, pinset dan gunting 

untuk membedah imago betina virgin, lembar kerja dan alat tulis untuk mencatat 

hasil pengamatan, serta botol plastik untuk wadah pakan larva. Sarana penunjang 

lain terdiri dari: kubah  penangkaran, kandang larva, kandang pupa dan kotak 

plastik pembawa larva. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan di Taman Kupu-kupu Terbuka Gita Persada untuk 

memperoleh pemetaan kupu-kupu T. helena, tumbuhan pakan larva, dan 

tumbuhan pakan imago, survei populasi kupu-kupu dan data faktor fisik. 

3.3.1.1 Pemetaan Kupu-kupu T. helena, Tumbuhan Pakan Larva, dan 

Tumbuhan Pakan Imago  

Pemetaan rute survei dengan GPS (Global Positioning System) mendapatkan peta 

jalur survei. Kemudian dilakukan penandaan untuk memasukkan data koordinat 

keberadaan kupu-kupu dan tumbuhan pakan larva serta tumbuhan berbunga 

sebagai pakan imago memakai GPS, sehingga diperoleh peta transek dan 

koordinat ditemukannya kupu-kupu.  

3.3.1.2 Survei Populasi T. helena 

Pengambilan data populasi kupu-kupu dilakukan menggunakan metode jelajah 

dengan mendata dan mencatat jumlah individu kupu-kupu T. helena yang terlihat 

pada jarak pandang 5 m ke kiri dan 5 m ke kanan sepanjang jalur jalan setapak 

(transek) (Pollard dan Yates,1995).  Jalur transek sepanjang ± 2 Km dibagi 

menjadi 4 bagian masing-masing sepanjang ± 500 m. Pencatatan dilakukan 

terhadap jumlah imago serta jumlah fase pradewasa (telur, larva dan pupa) yang 

ditemukan. Survei dimulai dari pagi hari sekitar pukul 8.00 sampai selesai pada 

saat cuaca tidak hujan. Survei populasi juga mengamati dan mencatat predator dan 

parasitoid yang menyerang T. helena.  

 



21 

 

 

3.3.1.3 Pengukuran Faktor Fisik di Taman Kupu-kupu Gita Persada 

Faktor fisik yang diukur selama penelitian meliputi data suhu, kelembaban dan 

kondisi cuaca (cerah, mendung atau hujan) di Taman Kupu-kupu Gita Persada. 

Pengukuran dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan dilakukan 

pencatatan pada pagi dan sore setiap hari. 

3.3.2 Penelitian di Kandang Penangkaran 

Aspek-aspek biologi T.helena yang dikaji meliputi fekunditas, oviposisi, 

kelulushidupan, morfologi, perilaku makan larva dan pertumbuhan larva 

dilakukan di kandang penangkaran Taman Kupu-kupu Gita Persada. 

3.3.2.1 Fekunditas dan Oviposisi 

Pengamatan fekunditas dan oviposisi T. helena di kandang penangkaran dilakukan 

setiap hari pada tumbuhan A. tagala terutama bagian batang dan daun muda 

selama beberapa hari setelah terjadi perkawinan antara sepasang T. helena 

sehingga semua telur diletakkan. Data yang dicatat adalah lama waktu T. helena 

meletakkan telur, posisi telur di daun, dan jumlah telur yang diletakkan. 

Pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Pengamatan fekunditas juga dilakukan 

melalui pembedahan 5 imago betina virgin. 

3.3.2.2 Kelulushidupan T. helena 

Kelulushidupan (survival rate) T. helena diukur berdasarkan jumlah individu yang 

hidup pada setiap fase telur, fase larva instar ke 1 sampai instar ke 5, fase prepupa, 

fase pupa dan fase imago. 
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3.3.2.3 Pengamatan Morfologi  Telur, Larva, Pupa dan Imago 

Pengamatan morfologi telur T. helena dilakukan langsung tehadap struktur, warna 

dan ukuran diameter telur yang mengacu pada metode Nurjannah  (2010). 

Sebanyak 10 telur yang berumur 2 hari diukur diameternya menggunakan 

mikrometer pada mikroskop stereo, dan diamati warna telurnya.  

Pengamatan morfologi larva, pupa dan imago T. helena mengacu pada metode 

Nurjannah  (2010) dan Nukmal (2011). Pengamatan morfologi larva diakukan 

pada ukuran panjang, diameter dan berat larva. Jumlah individu yang diukur 

setiap stadium yaitu 10 individu. Pengamatan morfologi pupa dilakukan pada 

ukuran dan berat. Pupa yang diukur berumur satu hari sebanyak 10 individu.  

Pengamatan morfologi imago dilakukan terhadap lima imago jantan dan lima 

imago betina. Imago diukur panjang rentangan sayapnya setelah sayap kering dan 

imago dalam keadaan diam. Berat imago ditimbang dengan menggunakan amplop 

kertas dan timbangan digital. Pengamatan juga dilakukan pada pola dan warna 

sayap imago.  

3.3.2.4 Perilaku Makan Larva  

Larva dipelihara di dalam kandang penangkaran. Setiap hari diberi daun A. tagala 

yang dijaga kesegarannya dengan memasukkan tangkainya ke dalam botol berisi 

air (Gambar 7 ). Pengamatan dilakukan pada 10 individu larva. Setiap larva diberi 

tangkai yang terdiri dari 5 lembar daun dalam botol masing-masing dan 

diletakkan terpisah satu sama lain. Berat daun ditimbang sebelum dan sesudah 

dimakan larva untuk mengetahui berat pakan yang dikonsumsi. 
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Pengamatan perilaku makan larva mengacu pada metode yang dipakai Sumarji 

(2014).  Perilaku makan larva diamati dengan menghitung luas daun A. tagala 

yang dikonsumsi. Penentuan luas daun yang dikonsumsi dilakukan dengan cara 

memindai (scan) daun yang yang telah dimakan kemudian ditentukan nilai DPI 

(Dot per Inch). Kemudian hasil pindaian dimasukkan ke dalam software IRFAN 

VIEW untuk dicatat nilai pixelnya.  

 

Gambar 7.  Daun A. tagala dalam botol berisi air untuk pengamatan larva di 

kandang penangkaran 

Perhitungan luas penampang daun (cm
2
) yang dikonsumsi memakai rumus (Arip, 

2014) : 

 

Keterangan : 

pixel  = Nilai pixel hasil pindaian daun yang terlihat di tampilan software   

IRFAN VIEW 

DPI = Nilai DPI (Dot Per Inch) yang ditentukan pada saat memindai (300 

DPI) 
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3.3.2.5   Pertumbuhan Larva 

Pertumbuhan panjang dan diameter larva yang dipelihara di kandang penangkaran 

diukur menggunakan penggaris/jangka sorong. Berat larva ditimbang 

menggunakan timbangan digital setiap hari sampai menjadi pupa. Pengamatan 

dilakukan pada 10 individu larva yang sama dengan yang digunakan pada 

pengamatan perilaku makan larva. 

Laju pertumbuhan (Growth Rate/ GR) dihitung memakai rumus (Coley et al., 

2006) : 

   
  

    
 

Keterangan : 

W  =  Pertambahan berat larva diperoleh dari pengurangan berat akhir larva   

dengan berat awal larva 

W =  Rata-rata berat larva 

t =  Lama waktu larva 
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3.4 Analisis Data 

Pemetaan T. helena dan tumbuhan pakannya disajikan dalam bentuk gambar. 

Jumlah imago dan jumlah fase pradewasa (telur, larva dan pupa) disajikan dalam 

tabel. Suhu dan kelembaban di Taman Kupu-kupu Gita Persada disajikan dalam 

grafik.  

Lama waktu T. helena meletakkan telur, posisi telur di daun, dan jumlah telur 

disajikan dalam bentuk tabel dan gamba. Jumlah telur yang diletakkan setiap hari 

ditampilkan dalam grafik. Kelulushidupan disajikan dalam bentuk persentase. 

Pengamatan morfologi dan siklus hidup T. helena disajikan dalam bentuk rata-rata 

terimbang dalam tabel dan dokumentasi dalam bentuk foto. 

Rata-rata luas daun yang dikonsumsi per hari oleh larva T. helena , pertumbuhan 

panjang dan berat larva , laju pertumbuhan tiap instar, dan korelasi berat pakan 

yang dikonsumsi dengan berat  larva T. helena per hari disajikan dalam grafik. 

3.5 Bagan Alir Penelitian 

Secara terperinci tahap pelaksanaan penelitian dibuatkan bagan alir. Bagan alir 

dapat dilihat di Gambar 8 dan Gambar 9. 
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Gambar 8. Diagram alir tahapan penelitian lapangan 

 

 

Pengamatan lapangan di Taman Kupu-kupu Gita Persada 

 

 

• Dokumentasi 

• faktor 

 

 

 

Peta kehadiran T. helena 

dan posisi tumbuhan  

pakan larva dan pakan 

imago di Taman Kupu-kupu 
Gita Persada 

 

Data populasi T. helena 

Faktor fisik 

- Pengukuran suhu,        

   kelembaban dan cuaca 

- Pencatatan setiap hari,   

   pagi dan sore 

Penandaan pada GPS : 

- posisi kupu-kupu  

  T. helena  

- pakan larva  

- pakan imago 

Survei keberadaan kupu-
kupu T. helena, pakan 
larva dan pakan imago 
dengan GPS 

 

 

 

Survei populasi   

T. helena pada 

rute sepanjang  

±2 Km  

 

 

Pengamatan dan pencatatan  

- jumlah individu imago T.  helena   

  memakai metode Pollard dan Yates (1995)  

- Jumlah individu telur, larva dan pupa 

- Keberadaan predator  dan parasitoid 
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Gambar 9. Diagram alir tahapan penelitian di kandang penangkaran 

  

Penelitian di kandang penangkaran dan laboratorium  

Taman Kupu-kupu Gita Persada 

 

Fekunditas dan Oviposisi 

- Jumlah telur per hari 

- Posisi telur di atas/ di bawah  

  daun/ di batang / tangkai    

  daun 

-Jumlah hari peletakkan telur  

  oleh induk 

Ulangan 3 x 

Pengamatan morfologi telur, larva, pupa 
dan imago 

- Morfologi telur 10 butir umur 2 hari  

  (diameter memakai mikrometer dan  

  perubahan warna) 

- Pengamatan perkembangan larva, 10   

  individu (struktur, warna, ukuran,    

  bobot) 

-Pengamatan pupa  10 individu  

  (struktur, warna, ukuran, bobot) 

-Pengamatan imago, 5 individu  jantan,   

  5 individu betina (struktur, warna,   

  ukuran, bobot) 

Perilaku  makan larva 

- 10 individu pada dahan A. tagala  

   yang memiliki 5 lembar daun di  

   botol/vas 

-  pengukuran bobot daun yang  

   dimakan 

-  Pengukuran luas daun yang  

   dimakan metode Sumarji (2014) 

-  Daun discan, ditentukan nilai DPI,   

   software IRFAN VIEW 

Pertumbuhan larva 

- 10 individu 

- Pengukuran panjang, diameter  

  dan berat 

- Setiap hari 

Data biologi T. helena 

Penangkaran 

Kelulushidupan T.helena 


